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  چکیده 

دلیل کاربردهاي فراوان در صنعت همواره مورد  اي به هاي استوانه پوسته

هاي انتقال گاز از جمله  ها و لوله یا بدنه موشکبوستر . اند توجه بوده

، عمدتا بار بحرانی در تحقیقات صورت گرفته. هاي پرکاربرد آنهاست مثال

با توجه . اي تحت توزیع فشار مطرح بوده است هاي استوانه کمانش پوسته

ها  هاي حرارتی، بررسی کمانش این سازه در بارگذاري ها به اهمیت این سازه

ابتدا  در این مقاله .تواند مفید واقع شود دمایی یکنواخت میتحت توزیع 

و  ارزیابی .شود ارائه میباربحرانی کمانش در اثر توزیع دمایی یکنواخت 

 به بررسی سپس. شود می انجام افزار انسیس تفاده از نرمآن با اس صحت

 به همراه گشودگی اي دماي الزم جهت کمانش پوسته استوانه توزیع

)cut out ( قعیت مو مختلف و گشودگیدر شرایط مرزي مختلف، ابعاد

نتایج به دست آمده نشان می دهد . شود پرداخته می مختلف شودگیگ

. وجود گشودگی باعث کاهش شدید دماي بحرانی کمانش می شود

همچنین ابعاد گشودگی باعث تغییر دماي بحرانی کمانش شده که در 

با تغییر شرایط مرزي، . شود میبعضی شرایط نقطه بهینه محلی مشاهده 

گاه  تکیهدماي بحرانی کمانش در حالت دوسرگیردار بیشتر از حالت دوسر 

همچنین وجود موقعیت گشودگی در وسط طول . محاسبه شده است ساده

استوانه در هر دو شرط مرزي باعث وقوع بحرانی ترین دماي کمانش 

 .خواهد شد

  واژه هاي کلیدي

  مانشدماي بحرانی ک - گشودگی مستطیلی  -کمانش -وسته استوانهپ

  مقدمھ

ها قبل از این مورد توجه اي،از سالهاي استوانهمساله کمانش پوسته

تیموشنکو با استفاده از تئوریه کالسیک . استمحققین بسیاري قرار گرفته

ت بار فشاري اي نازك تحهاي استوانهبینی بار کمانش پوستهبراي پیش

  : ]1[ارائه کرد رابطه زیر رامحوري یکنواخت، 
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شعاع  R ضخامت پوسته و tنسبت پواسون، V مدول یانگ، Eکه در آن 

هاي نازك بدون باید توجه داشت که این معادله براي پوسته. پوسته است

5  گشودگی با نسبت 
L

R
استوانھ طول( ]2[ جواب مناسبی می دهد

L=( .50هاي با ضخامت متوسط این معادله براي پوسته
R

t
   نیز اغلب

مقداري بیشتر از بار کمانش واقعی را نشان می دهد، بطوري که پوسته 

هایی روي پوسته بررسی. قبل از رسیدن به این بار دچار کمانش می شود

در حالت االستیک صورت اي تحت بارگذاري خمشی و محوري استوانه

معادله اصالح یافته دانل و  ]3[ گارتن و سید گرفته است از جمله وین

روش گالرکین را براي بدست آوردن تنش کمانش ماکزیمم االستیک بکار 

توزیع تنش را حول یک سوراخ براي یک پوسته  ]4[ون داك . برد

داخلی  اي با گشودگی تحت بار گذاري محوري،پیچشی وفشاراستوانه

اي یک مطالعه تجربی روي تاثیر گشودگی دایره ]5[تنیسون. بدست آورد

اي تحت فشار محوري با نسبت شعاع به هاي استوانهدر کمانش پوسته

متر انجام داد و بار کمانش تجربی بدست آمده میلی 331تا  162ضخامت 

.را با نتایج تحلیلی مقایسه نمود

هاي کمانش پوستهفتار کمانش وپسروي ر عاتی عدديمطال ]6[تفرشی 

اي کامپوزیتی هشت الیه با گشودگی مستطیلی، تحت بارهاي استوانه

او  .فشاري محوري و فشار داخلی با استفاده از نرم افزار آباکوس انجام داد

 وهپنینگ هان . ها را مطالعه کردتاثیر اندازه وجهت گشودگی

دي غیر خطی و به کمک نرم هاي عدبا استفاده از تحلیل ]7[همکارانش 

هاي مربعی شکل روي تاثیر ابعاد وموقعیت گشودگی افزار انسیس

هاي مختلف را اي با ضخامت نازك و متوسط، با طولهاي استوانه پوسته

هاي تجربی نتایج بدست آمده براي بررسی کردند و به کمک آزمایش

 ]8[هدي زاده شریعتی و م .امت متوسط را مقایسه کردندهاي با ضخپوسته

ها اي نازك فوالدي با طولهاي استوانهبه شبیه سازي و تحلیل پوسته

هاي متفاوت، داراي گشودگی بیضوي، تحت بار فشاري محوري با وقطر

استفاده از روش اجزاي محدود پرداختند وتاثیر موقعیت گشودگی و نسبت 

هاي تهکمانش پوسطول به قطر و قطر به ضخامت در رفتار کمانش و پس

همچنین براي چندین نمونه، آزمایش کمانش .اي را بررسی کردنداستوانه

توسط یک دستگاه سروهیدرولیک انجام دادند و نتایج بدست آمده از 

رحیمی و  .را با نتایج عددي مقایسه کردند هاي تجربیآزمایش

هاي تاثیر گشودگی مربع مستطیل بر رفتار کمانشی سازه ]9[همکارانش 

هاي تجربی و المان محدود را بررسی اي به روشامپوزیتی استوانهمشبک ک
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آنها دریافتند که براي مساحت گشودگی ثابت مربع شکل کمترین  .کردند

آید وبراي شکل مستطیل، بعد بیشتر در جهت کاهش در بار بوجود می

الدینی و  زین .گرددشعاعی باعث کاهش بیشتر باربحرانی می

داراي خوردگی  شکل ايموضعی اعضاي لوله کمانش ]10[همکارانش 

 با استفاده از نرم افزار آباکوسهاي تناوبی کشش و فشار را تحت بارگذاري

سنجی  هاي آزمایشگاهی صحتبا نتایج بدست آمده از دادهبدست آوردند و 

اي و تاثیر همچنین اثر دامنه و تنش میانگین در بارگذاري دوره. کردند

عظیمی و . کرنش غیر خطی مورد تحقیق قرار گرفتخوردگی بر نرخ رشد 

اي فوالدي جدار نازك با ابعاد مختلف و با پوسته استوانه ]11[خرم 

گشودگی مثلثی شکل را بصورت تجربی و عددي  تحت بار فشاري محوري 

 کمانشی آن را مورد بررسی قرار دادند وقرار دادند و رفتار کمانشی و پس

شن شن شی و . تجربی و عددي مشاهده کردند مطابقت خوبی بین آنالیز

گی کربن را با گشود-اي کامپوزیتی فیبراستوانهپوسته ]12[همکارانش 

تحت بار فشاري محوري قرار دادند و  دایروي و مستطیلی تقویت شده

- پوسته استوانه در انتها. صورت عددي بررسی کردند هرفتار کمانشی آن را ب

به  ]13[قنبري و همکاران  .حی شدطرا دگی کامپوزیتی بهینه با گشو اي

اي تحت بار محوري با  هاي استوانه بررسی تجربی کمانش پوسته

هاي درب شکل که نمایانگر درب ورودي به داخل محفظه پوسته  گشودگی

درجه  120به بررسی کمانش  ]14[لی چنقو و همکاران . بودند، پرداختند

صورت  ایشان به. شده پرداختند اي شکل کامپوزیتی تقویت پوسته استوانه

در این مقاله ابتدا . عددي و تجربی نمونه را مورد بررسی قرار دادند

صحت و  .شود ارائه میباربحرانی کمانش در اثر توزیع دمایی یکنواخت 

در انتها به بررسی . شود می افزار انسیس انجام تفاده از نرمارزیابی آن با اس

اي در شرایط مرزي مختلف، ابعاد  ستوانهدماي الزم جهت کمانش پوسته ا

  .شود پرداخته می شودگیقعیت گگشودگی مختلف و مو

  

  تئوريمبانی 

با استفاده از روابط پایه، توزیع دماي یکنواخت الزم ابتدا در این بخش 

صورت مشابه روابط  سپس به .شود ج میبراي کمانش یک ستون استخرا

قانون هوك و کرنش حرارتی  .شود اي استخراج می اي استوانه براي پوسته

  :شوند طبق روابط زیر تعریف می

)2(  Es e  

)3(  t Te a  

  :همچنین درصورتی که تنش دراثر فشار ایجاد شود، رابطه زیر برقرار است

)4(  P

A
s  

)P  ،فشارA  ،سطح مقطعα رتی، ضریب پخش حراE  مدول

کرنش االستیک، تغییر درجه حرارت، Tیانگ،
t کرنش حرارتی

و سپس برابر قرار دادن حاصل این ) 2(در ) 3(با قرار دادن رابطه .) است

  :شود ، رابطه زیر حاصل می)4(عمل با رابطه 

)5(  tP EA Ta  

همچنین رابطه بار بحرانی کمانش یک ستون تحت بار محوري از رابطه زیر 

  : ]1[آید بدست می

)6(  2 2

2cr

e

n EI
P

L

p


 

)I مقدار طول موثر تیر با توجه به حالت دوسر درگیر بودن ) ممان سطح

آن 
2e

LL  ثر توزیع یکنواخت دما با برابر کمانش در ا. شود انتخاب می

در صورتی که سطح . آید بدست می) 6(و ) 5(قرار دادن طرفین روابط 

مقطع بصورت مستطیلی باشد تغییر دماي الزم جهت کمانش ستون از 

  :شود رابطه زیر محاسبه می

)7(  2 2

23

t
T

L

p

a
 

 

)t اي تحت بار  رابطه بار بحرانی کمانش یک پوسته استوانه) ضخامت

محاسبه ) 1(محوري، همانگونه که در بخش مقدمه ذکر شد، از رابطه 

، تغییر )6(و ) 1(طور مشابه با برابر قرار دادن طرفین روابط  به. شود می

  :شود اي از رابطه زیر محاسبه می دماي الزم جهت کمانش پوسته استوانه

)8(  
3 2

2

3(1 )R

t
T
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  سازي ارزیابی مدل

سازي کمانش ناشی از تغییرات دماي یک ستون جدار ر این قسمت مدلد

سازي از المان این مدل در .شودنازك با مقطع مستطیلی انجام می

shell181 شود که داراي چهارگره و شش درجه آزادي درهر استفاده می

مشخصات  .شوددر حل این مساله دوسر ستون کامال مقید می .گره است

  :زیر استستون به صورت 

  نمونه ستون مشخصات - 1جدول 

L = 2/0  m E=  200 Gpa 

α = 7/11 × 6-10  v = 33/0  

t= ٠٠١/٠  m b= 01/0  m 

b) افزار انسیس و همچنین از  ، مساله در نرم1مطابق شکل )عرض ستون

نتایج حاصل جهت کمانش ستون، با توزیع دماي . شوند حل می) 7(رابطه 

  :یکنواخت، بصورت زیر است

  

 )بر حسب درجه سلیسیوس(تحلیل کمانش ستون  نتایج ارزیابی -2جدول

  درصد اختالف  اجزاي محدود  تحلیلی

028/7  082/7  07/0  

  

  .نشان داده شده است 2نتایج گرافیکی در شکل

الزم به ذکر است در این مقاله منظور از دماي بحرانی کمانش، میزان تغییر 

  .باشد می )T=25oC(دماي الزم براي کمانش نسبت به دماي مرجع 

  

  با گشودگیاي  سازي پوسته استوانه مدل

  :در جدول زیر آورده شده است مبنا استوانهپوسته مشخصات 

  

  مشخصات استوانه با گشودگی -3جدول 

L = 33/0  ~ 1 m E=  200 Gpa 

α = 7/11 × 6 -10  v = 33/0  

t= ٠٠١/٠  m b= 006/0  ~ 05/0  m 

R= 05/0  ~ 2/0  m a= 05/0  m 

  

مقدار دماي بحرانی کمانش با ) a,b=0(گشودگی با فرض بدون ابتدا 

  .بدست آمد oC7/131مشخصات جدول فوق برابر
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اي با ابعاد گشودگی  هاي استوانه سازي انواع پوسته در این قسمت به مدل

گاه  مستطیلی مختلف، ابعاد استوانه مختلف و شرایط مرزي دوسر تکیه

سپس توزیع دماي  )3شکل( .شود دوسر کامال مقید پرداخته می –ساده 

  ).4شکل(شود  زم جهت کمانش آنها بررسی میال

عرض  bطول و  aدر این حالت . شود ابتدا ابعاد گشودگی تغییر داده می

و همچنین گشودگی  اي ثابت شعاع و طول پوسته استوانه. گشودگی است

، با ثابت نگه داشتن عاد گشودگیشود، سپس با تغییر اب فرض می در مرکز

cm5 a=  و تغییر پارامترهايL , b ، نتایج براي حالت دو شرایط مرزي

  :شوند صورت جداول زیر بدست آورده می ذکر شده به

  

اي براي حالت  تغییر دماي الزم جهت کمانش پوسته استوانه - 4جدول

    =m  05/0Rدوسر کامال مقید با

05/0 واحد  1/0  15/0  
  a/L 

a/b     

799/32  )درجه سلیسیوس(تغییر دما  473/32  305/32  1 

263/33 )درجه سلیسیوس(تغییر دما  802/32  531/32  5/1  

017/33 )درجه سلیسیوس(تغییر دما  99/33  914/32  2 

708/32 )درجه سلیسیوس(تغییر دما  938/32  795/32  5/2  

772/32 )درجه سلیسیوس(تغییر دما  96/32  513/33  3 

  

در  دماي بحرانی کمانش Lو  a مقدار شود با کاهش نجا دیده میدر ای

  .هایی به ماکزیمم مقدار رسیده است حالت

  

اي براي حالت  تغییر دماي الزم جهت کمانش پوسته استوانه -5جدول

    =m  05/0Rگاه ساده با دوسر تکیه

05/0 واحد  1/0  15/0      a/L  

a/b       

)درجه سلیسیوس(تغییر دما  158/29  029/29  936/28  1 

)درجه سلیسیوس(تغییر دما  385/29  192/29  064/29  5/1  

)درجه سلیسیوس(تغییر دما  245/29  63/29  284/29  2 

)درجه سلیسیوس(تغییر دما  149/29  233/29  208/29  5/2  

)درجه سلیسیوس(تغییر دما  178/29  26/29  485/29  3 

  

در  دماي بحرانی کمانش Lو  a مقدار شود با کاهش در اینجا دیده می

مشاهده  5و4با توجه به جداول.استهایی به ماکزیمم مقدار رسیده  حالت

 گاه اي در حالت دوسر تکیه شود دماي الزم جهت کمانش پوسته استوانه می

ل نتایج جداو. گاه کامال مقید است تکیه ساده اندکی کمتر از حالت دوسر

در قسمت . اند ن داده شدهنشا 6 و 5هاي  صورت نمودار در شکل فوق به

در  .شود می پرداخته اي پوسته استوانهبعدي به بررسی تغییرات ابعاد خود 

برحسب اي  پوسته استوانه الزم جهت کمانش دماي این قسمت توزیع

 =m 1Lو =cm 5a=bو =1a/bدر یک گشودگی ثابت  L/Rتغییرات 

صورت  نتایج به ،گاهها براي هر دو شرایط مرزي تکیه. شود دست آورده می به

  :زیر استخراج شدند

  

اي با تغییر شعاع   تغییر دماي الزم جهت کمانش پوسته استوانه -6جدول

  =m 1Lو  =cm 5a=bو =1a/bدر حالت 

الزم با  تغییر دماي

برحسب  دوسرکامالمقید

  درجه سلیسیوس

 ي الزم باتغییر دما

برحسب  دوسرساده

 درجه سلیسیوس

L/R 

799/32  158/29  20 

475/8  700/7  10 

631/3  398/3  66/6  

031/2  919/1  5 

  

اي با تغییر شعاع   دماي الزم جهت کمانش پوسته استوانه نمودار تغییر

براساس این نمودار با  .نشان داده شده است 4گاه در شکلبراي هر دو تکیه

  .می یابدافزایش  ،دماي بحرانی کمانش) L/Rافزایش و ( Rکاهش 

براي این  .شودمیرسی موقعیت گشودگی پرداختهبه بر در قسمت بعدي

موقعیت مرکز گشودگی از  cتعریف شده است که  C/Lکار پارامتر بی بعد 

اي با استوانه پوسته الزم جهت کمانش تغییرات دماي .ابتداي آن است

C/L دوسر کامال مقید و دوسر تکیه گاه ساده، : هاي مختلف براي دو حالت

 =cm100L و  =cm5a=b و =1a/bو =m05/0 r  با فرض .شود بررسی می

، نتایج زیر ده از نتایج بدست آمده از حل اجزاي محدودثابت و با استفا

  :آیند دست می به

  

اي با تغییر موقعیت  تغییر دماي الزم جهت کمانش پوسته استوانه - 7جدول

  =cm100Lو   =cm5a=bو  =1a/bو =m05/0 rگشودگی در حالت 

کامال تغییر دماي دوسر 

 )درجه سلیسیوس(مقید

 ساده رتغییر دماي دوس

 )درجه سلیسیوس(
c/L 

875/32  211/29  1/0  

877/32  213/29  2/0  

05/33  314/29  3/0  

05/33  31/29  4/0  

799/32  158/29  5/0  

  

 اي با تغییر موقعیت ش پوسته استوانهالزم جهت کمان نمودار تغییر دماي

نتایج به  .نشان داده شده است 5کلگاه در شبراي هر دو تکیه گشودگی

براي هردو شرط مرزي،  =3/0c/Lدست آمده نشان می دهد در حدود 

دماي بحرانی کمانش به بیشترین مقدار خود رسیده و در حالتی که 

گشودگی در مرکز استوانه قرار بگیرد دماي بحرانی کمانش به کمترین و 

  .بحرانی ترین مقدار خود می رسد

  

  گیري نتیجه

اي با گشودگی تحت  اي استوانه کمانش پوستهمقاله حاضر به بررسی  در

و صورت تئوري  ابتدا در قسمت ارزیابی به .پرداخته شدتوزیع یکتواخت دما 

سپس به . اصول کار صحت سنجی شد ،اجزاي محدود براي یک ستون

اي همراه با گشودگی پرداخته شد و تغییر دماي  سازي پوسته استوانه مدل

در ادامه پارامترهایی . هت کمانش آن در حاالت مختلف محاسبه شدالزم ج

ها و  گاه اي، شرایط مرزي تکیه از قبیل ابعاد گشودگی، اندازه پوسته استوانه
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 بحرانی با توجه به نتایج، دماي. قرار گرفتموقعیت گشودگی مورد بررسی 

بحرانی ي اي با دوسر کامال مقید، از دما الزم براي کمانش پوسته استوانه

با بزرگتر شدن شعاع . گاه ساده بیشتر استالزم براي حالت دوسر تکیه

با . یابد اي  دماي الزم براي کمانش مقدار زیادي کاهش می پوسته استوانه

ر حالتی د کمانشبحرانی دماي  ،گشودگی محیطی بزرگتر شدن ابعاد

دماي  شود و با کاهش طول استوانه درگشودگی ثابت، بیشترین مقدار می

وجود موقعیت گشودگی در وسط همچنین  .یابد بحرانی کمانش کاهش می

طول استوانه در هر دو شرط مرزي باعث وقوع بحرانی ترین دماي کمانش 

  .شود می

  
  درنظر گرفته شده نمونه ستون  - 1شکل

  

  
  در اثر توزیع دماي یکنواخت دوسر گیردار کمانش ستون -2شکل

  

  
  

  =m  05/0 Rاي مدل شده قبل از کمانش در حالت  پوسته استوانه - 3کلش

  =cm10a=b و =m 1Lو 

  
 =m 1Lو   =m  05/0 Rاي کمانش یافته در حالت  پوسته استوانه - 4شکل

  =cm10a=b و

 
اي به ازاي ابعاد گشودگی  کمانش پوسته استوانه بحرانیدماي  -5شکل

  مقیددوسر کامال گاه  تکیهدر حالت  مختلف

  

اي به ازاي ابعاد  پوسته استوانه دماي بحرانی کمانش -6شکل

  سادهدوسر گاه  تکیهگشودگی مختلف در حالت 

  

مختلف  به ازاي ابعاد اي پوسته استوانه دماي بحرانی کمانش -7شکل

  ها گاه پوسته در دو حالت شرایط مرزي تکیه
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موقعیت گشودگی اي به ازاي  پوسته استوانه دماي بحرانی کمانش -8شکل

  ها گاه مختلف در دو حالت شرایط مرزي تکیه
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